
 

Januari is voorbij gevlogen. We moch-
ten 6 peutertjes, 2 kleuters en 1 leerling 
in het vierde leerjaar verwelkomen. On-
dertussen voelen zij zich goed op school 
en in hun klasje. 

Om in de eerste kleuterklas meer ruimte 
te creëren hebben we een extra lokaal 
ingericht voor onze peuters en 1ste 
kleuterklassers.   

Enkele klassen gingen op leeruitstap. 
Het eerste leerjaar bezocht het Museum 
van Natuurwetenschappen te Brussel.  
Het tweede leerjaar bewonderde het 
speelgoed in het Speelgoedmuseum te 
Mechelen. De leerlingen van de vierde 
klas zochten het iets dichter bij de 
school en keken op naar de brandweer-
lieden van de brandweerkazerne te 

Melsele.  Wat wil ik later worden? Daar 
konden de leerlingen van het zesde 
leerjaar een antwoord op krijgen in het 
Beroepenhuis te Gent.  

Vandaag hebben de leerlingen genoten 
van heerlijke wafels. Dank je wel aan 
alle ouders en grootouders voor deze 
lekkerijen. 

Nu ligt de krokusvakantie al te loeren. 
Maar eerst kijken onze leerkrachten en 
leerlingen uit naar het carnavalfeest. 

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de 
leerlingen van de lagere school zich in-
schrijven voor de Sterrenshow. Ook de  
kleuters zullen genieten van dit specta-
kel.  Ook de leerkrachten zijn druk in de 
weer. De voorbereidingen voor de The 

Masked Teachers’ zijn volop aan de 
gang. Ze gingen op zoek naar een leuke 
outfit, maken foto’s , dansen en zingen 

voor de camera. Gaan jullie mee op 
zoek wie er achter de maskers schuilt? 
Binnenkort meer hierover!  

Met vriendelijk groet                                      
Nancy Rogier                                                 
directeur GBS De Droomwolk 

Beste ouders en leerlingen 
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Een hele dag spelen, leren en groeien 
vraagt veel energie, een "gezonde bo-
terhammendoos" is dan ook heel be-
langrijk!! 
 
Enkele tips: 

• Kies voor volkorenbrood. 

• Voeg groenten toe: wortel, sla, to-
maatjes. 

• Zorg voor niet te veel beleg, tenzij 
het groenten zijn en varieer in beleg. 

• Geef niet te veel mee! 

 
Leuke verrassingen: 

• Kies voor de ene kant bruin brood 
en de andere kant wit. Dit geeft een leuk 
effect.  

• Snij de boterham in verschillende 
vormen: de ene dag driehoekjes, de 
andere dag vierkantjes, dan eens in 
frietjesvorm, …. 

• Een aperitiefhapje kan zijn: kaas-
bolletje, radijsje, aperitieftomaatje. 

• Een dessertje kan zijn: potje met 
vers fruit, plat kaasje, rauwe groenten. 

 
Enkele leuke tips: 

• Betrek je kind in het samenstellen 
van de inhoud van de boterhammen-
doos, dit zal hem/haar stimuleren om 
alles op te eten. 
Pimp de boterhammendoos met stic-
kers of afbeeldingen waar je kind van 
houdt. 

 

Een gezonde boterhamdoos! 



Kalender februari 

Pagina 2  
Nieuwtje februar i  2023  

1    

2 Lichtmis L5/6: bib; K2/3 Bib Lager & kleuters  

 Bib 2/3K & L5/6  

3    

4    

5    

6    

7 Oudercontacten L6  

8    

9 bib L3/4  

 L6  Oudercontacten 

10    

11    

12    

13 Personeelsvergadering, geen studie   

 L5/6 VM Boomplantactie Vingerlingpad  

14 Bib L1/2  

15 Lentespeldag  Kleuters  

16 Wenmoment peuters Nieuwe peuters 16.00u 

17 Carnaval Lager & kleuters  

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27 L5/6 14.00u Voorstelling Bambiraptor Kopergieterij (Ter Vesten—Beveren) 

28    


